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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
1445 Ordre APA/78/2020, de 23 de gener, per la qual es modifiquen l’annex III del 

Reglament de protecció d’obtencions vegetals, aprovat mitjançant el Reial 
decret 1261/2005, de 21 d’octubre, i l’annex XIV del Reglament general del 
Registre de varietats comercials, aprovat mitjançant el Reial decret 170/2011, 
d’11 de febrer.

La inscripció d’una varietat vegetal en el Registre de varietats protegides exigeix la 
realització d’un examen tècnic destinat a comprovar que pertany al tàxon botànic descrit i 
és diferent, homogènia i estable, cas en què també s’ha d’establir la descripció de la 
varietat, segons estableix l’apartat primer de l’article 40 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de 
règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.

L’apartat tercer d’aquest article preveu que aquest examen s’ha de fer sota la 
responsabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que el pot dur a terme 
directament o mitjançant un acord amb les comunitats autònomes o altres institucions 
espanyoles o estrangeres que duguin a terme tasques similars.

El procediment d’inscripció en el Registre de varietats comercials també inclou aquest 
examen tècnic, per a la realització del qual la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i 
plantes de viver i de recursos fitogenètics, remet, en l’article 19, apartat segon, a les regles 
que estableix l’article 40 esmentat de la Llei 3/2000, de 7 de gener.

Per tant, l’examen tècnic, pel que fa a la identificació varietal, és el mateix per a tots 
dos registres, de manera que la mateixa Llei 30/2006, de 26 de juliol, preveu en l’apartat 
tercer de l’article 19 que els resultats d’aquest examen obtinguts per a un dels registres 
s’han de considerar vàlids per a l’altre.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, segons l’article 32.3 de la Llei 3/2000, de 
7 de gener, exerceix la competència de relacions amb altres estats i organismes 
internacionals en matèria de protecció de les obtencions vegetals, i l’Oficina Comunitària 
de Varietats Vegetals (OCVV) és l’organisme competent per protegir les obtencions 
vegetals amb efectes en tota la Unió Europea. L’OCVV acredita oficines d’examen dels 
estats membres que, com l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, duen a terme 
l’examen tècnic en nom seu. L’acreditació per a una espècie determinada comporta que 
l’OCVV pugui encarregar a l’oficina d’examen la realització de l’examen tècnic d’una 
varietat d’aquesta espècie, o bé adquirir els resultats de l’examen dut a terme per aquesta 
oficina per als registres que siguin de la seva competència.

L’OCVV ha establert un sistema de qualitat destinat a controlar, planejar i millorar tots 
els elements que constitueixen el sistema de protecció de varietats vegetals d’àmbit 
comunitari, la qual cosa inclou necessàriament el desenvolupament satisfactori de 
l’examen tècnic que duen a terme les oficines d’examen acreditades. Aquest sistema de 
qualitat s’ha estès als procediments del Registre de varietats protegides i al Registre de 
varietats comercials, que també preveu la realització d’auditories als centres d’examen.

La dificultat i la durada de l’examen tècnic requereixen que s’executi sota la direcció 
d’un equip tècnic qualificat i experimentat, amb la finalitat d’oferir resultats sòlids i, si 
s’escau, descripcions de qualitat. La norma de qualitat estableix que aquest equip tècnic 
ha d’estar format, almenys, per un examinador principal que ha de tenir el suport d’un altre 
tècnic. A més, es necessita personal de camp per emprendre les tasques culturals 
corresponents a cada època de l’any, dirigides també a l’execució de l’examen tècnic i la 
presa de dades.

En el cas de la vinya, als requisits exposats per a l’execució correcta de l’examen 
tècnic, s’hi suma l’exigència de manejar una àmplia col·lecció de referència viva, que 
integren les varietats de coneixement comú, entre les quals hi ha varietats protegides en 
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l’àmbit nacional i comunitari, així com varietats inscrites en el Registre de varietats 
comercials i el Catàleg comú de la Unió Europea.

En vista de l’experiència adquirida en la realització de l’examen tècnic de vinya durant 
els últims anys, els mitjans posats a la seva disposició, en particular els humans, i el 
nombre creixent de sol·licituds, tant nacionals com per a l’OCVV, aquesta Ordre té com a 
objectiu garantir un servei eficaç i versàtil als obtentors de noves varietats d’aquesta 
espècie, i, a més, permet que els resultats siguin acceptats per oficines d’examen de 
països tercers, seguint les directrius de cooperació de la Unió Internacional per a la 
Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV). També es pretén seguir racionalitzant la 
llista de varietats comercials de vinya, registrar varietats antigues que s’han anat 
recuperant, reconèixer sinonímies i depurar les homonímies que es vagin coneixent, quan 
sigui possible.

Finalment, el maneig de la col·lecció de referència amb el suport de les tècniques de 
marcadors moleculars també ha d’ajudar a millorar el control sobre la producció 
i comercialització de varietats de vinya.

Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Aquesta Ordre es dicta sobre la base de l’habilitació normativa que contenen la 
disposició final segona del Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre, i la disposició final 
quarta del Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, que faculta la persona titular d’aquest 
departament per modificar els annexos dels reials decrets esmentats.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article primer. Modificació del Reglament de protecció d’obtencions vegetals, aprovat pel 
Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre.

L’apartat 7 de l’annex III del Reglament de protecció d’obtencions vegetals, aprovat pel 
Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre, queda modificat de la manera següent:

«Referència Adreça

7
Institut Murcià de Recerca i Desenvolupament Agrari i Alimentari (IMIDA).
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Múrcia).»

Article segon. Modificació del Reglament general del Registre de varietats comercials, 
aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer.

L’apartat 6 de l’annex XIV del Reglament general del Registre de varietats comercials, 
aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, queda modificat de la manera següent:

«Número Espècies Adreça

6 Vinya.
Institut Murcià de Recerca i Desenvolupament Agrari i Alimentari (IMIDA).
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Múrcia).»

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de gener de 2020.– El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis 
Planas Puchades.

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


